
Acilux Blue Forte

Krachtig aanzuurmiddel voor toepassing in het drinkwater van varkens en pluimvee. 
Acilux Blue Forte verbetert de microbiologische kwaliteit van het drinkwater en 
bevordert de maag- en darmwerking van de dieren. Acilux Blue Forte zorgt voor een 
daling van de infectiedruk en voor een behoud van diergezondheid, ook bij een verlaagd 
antibioticagebruik. Een efficiënte voederbenutting met maximale dierprestaties! 

• Organische zuren: mieren-, propion-, azijn- en benzoëzuur

• Koper en zink

Toegepast in het drinkwater bij varkens en pluimvee.

• Hygiëniseert drinkwater en drinkwaterleidingen

• Bestrijdt infecties met gramnegatieve bacteriën zoals E. coli en Salmonella

• Verlaagt actief de pH in de maag bij jonge dieren

• Optimaliseert de pepsinewerking en verbetert zo de eiwitvertering

• Verhoogt de aanmaak van verteringsenzymen in de dunne darm

• Zorgt voor een goede darmgezondheid en een goede opname van nutriënten uit  
 het voeder
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De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze kennis tot nu toe. Meer gedetailleerde informatie kan worden opgevraagd bij de leverancier.  
Naar ons beste weten is de kennis, zoals hier gegeven, nauwkeurig en compleet. Echter niets hiervan kan gebruikt worden als garantiestelling. Dit is een niet gecontroleerd document en  

zal niet automatisch worden vervangen bij verschijning van een nieuwe versie.
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Acilux Blue Forte

DOSERING

PRODUCTEIGENSCHAP

LEVEREENHEID

OPSLAG

HOUDBAARHEID

• 

•  0.1% – 0.5% in het drinkwater

• pH drinkwater moet tussen 3.5 en 4.0 blijven, indien nodig dosering aanpassen

Vorm: Vloeibaar.

• 1 l fles

• 25 kg can

• 200 kg drum

• 1000 kg PE container (IBC)

• Bulk (vanaf 10 ton)

• Andere verpakking op aanvraag

Koel, droog en uit de zon.

Tot en met 24 maanden na de productiedatum mits in de originele verpakking en bewaard 
onder de beschreven opslagcondities.


